Vlaamse Ouderenraad vzw
Koloniënstraat 18-24 bus 7
1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0463.620.507

AANGEPASTE STATUTEN

De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en
beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar
zitting besloten de statuten van de vzw VLAAMSE OUDERENRAAD als volgt te wijzigen:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: VLAAMSE OUDERENRAAD vzw.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Koloniënstraat 18-24 bus 7, 1000 Brussel, en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de
regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3
De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van
organisaties van en voor ouderen.
De vereniging heeft een tweeledige doelstelling:
A. Het verlenen van adviezen
Op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement of de
strategische adviesraden, brengt de Vlaamse Ouderenraad advies uit omtrent alle
aangelegenheden die ouderen aangaan.
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Hierbij aansluitend zal de vereniging ook
de bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder, informeren over
ouderenproblematiek en ouderenbeleid
problemen en behoeften van ouderen signaleren, o.m. door het verrichten van studie
en medewerking aan onderzoek
B. Het ondersteunen van het overleg tussen de ouderenorganisaties
De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt en bevordert het overleg en de samenwerking van de
ouderenorganisaties met het oog op de gezamenlijke behartiging van de belangen van de
ouderen.
Hierbij aansluitend zal de vereniging ook via sensibiliseringsinitiatieven werken aan een
correcte beeldvorming en ouderen aanzetten om een betekenisvolle rol te blijven spelen in de
samenleving en hierover in dialoog treden met de andere generaties.
Om deze tweeledige doelstelling (A en B) te bereiken zal de vereniging:
1) Commissies oprichten rond relevante thema’s van het ouderenbeleid, waarin naast
de ouderen zelf ook de verschillende voor deze thema’s relevante actoren zijn
vertegenwoordigd
2) Door gezamenlijke standpuntvorming en informatie-uitwisseling het overleg en
de samenwerking bevorderen tussen alle organisaties, instellingen, diensten en
instanties waarvan de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak gericht zijn op het
ouderenwerk
3) Projecten, diensten, programma’s stimuleren die aansluiten bij de leefwereld van
de ouderen of ondersteuning verlenen aan initiatieven van derden
4) Alle verrichtingen doen, initiatieven nemen, diensten oprichten, alle daartoe
nuttige roerende en onroerende goederen huren of verwerven en personeel nodig
voor het vervullen van haar opdrachten tewerkstellen
5) Op bijkomstige wijze handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde
ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap,
met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering van hun vertegenwoordigers,
komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
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Effectieve leden zijn diegene die ingeschreven zijn in het ledenregister dat op de zetel van de
vereniging wordt bijgehouden.
De vertegenwoordigers van toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene
vergadering.
ARTIKEL 6
Elke organisatie van ouderen (personen vanaf de leeftijd van 60 jaar) die, op voorstel van de
raad van bestuur, door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard, kan effectief
lid worden.
Er zijn twee categorieën:
Categorie 1: ledenverenigingen van ouderen met een rechtspersoonlijkheid die erkend
worden op basis van het decreet van het sociaal-cultureel werk en minstens 80 afdelingen
verspreid over minstens 3 provincies hebben waarbij de aansluiting rechtstreeks, persoonlijk
en vrijwillig gebeurt met een individuele financiële inbreng
Categorie 2: ouderenwerking binnen een ruimere organisatie met een aparte structuur voor
minimum 1 000 oudere leden die geen rechtstreekse ledenbijdrage betalen; een
ouderenwerking moet aangetoond worden in minstens drie provincies
De groep van effectieve leden kan uitgebreid worden met maximum 4 oudere experts, die op
basis van hun specifieke deskundigheid of ervaring inzake ouderenproblematiek of
ouderenbeleid door de algemene vergadering aanvaard worden op voorstel van de raad van
bestuur. De procedure van aanstelling wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
Als toegetreden leden kunnen worden aanvaard: organisaties, instellingen, diensten en
instanties waarvan de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak gericht zijn op het werk voor
of met ouderen.
ARTIKEL 7
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de
raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt in het huishoudelijk reglement de specifieke
toetredingsvoorwaarden per categorie van leden.
ARTIKEL 8
De maximum ledenbijdrage bedraagt 5 000 EUR.
ARTIKEL 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad
van bestuur ter kennis worden gebracht.
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Het verlies van de hoedanigheid krachtens dewelke het lid in de huidige vereniging zitting
heeft, betekent een ontslag van rechtswege.
ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 11
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door één van de
ondervoorzitters. Zij is samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle effectieve leden,
met beslissende stem, en de vertegenwoordigers van alle toegetreden leden, met
raadgevende stem. Minstens 60 % van de vertegenwoordigers van de effectieve leden
hebben de leeftijd van 60 jaar of ouder, waarbij een evenwichtige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen nagestreefd wordt en elk geslacht voor minstens 1/3 vertegenwoordigd
is.
De effectieve leden, behorend tot ledencategorie 1, beschikken in de algemene vergadering
over 30 stemgerechtigde vertegenwoordigers, verdeeld over de lidorganisaties volgens hun
ledenaantal.
De effectieve leden, behorend tot ledencategorie 2, beschikken over 10 vertegenwoordigers,
verdeeld over de organisaties volgens hun aantal oudere leden.
Elk effectief lid duidt evenveel plaatsvervangers als effectieve vertegenwoordigers aan.
De leden die als deskundige oudere zijn aanvaard, beschikken elk over een stem als effectief
lid.
De toegetreden leden beschikken elk over een vertegenwoordiger met raadgevende stem.
Een vertegenwoordiger van zowel de lokale als de provinciale besturen wordt als raadgever
opgenomen.
ARTIKEL 12: Bevoegdheid
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
de verkiezing en de afzetting van de bestuurders
het wijzigen van de statuten
de verkiezing en de afzetting van de voorzitter
de benoeming en de afzetting van de bedrijfsrevisor
de kwijting aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor
de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen
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de aanvaarding en de uitsluiting van een lid van de vereniging
de vrijwillige ontbinding van de vereniging
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
het bepalen van de lidmaatschapsbijdrage
het vastleggen van de beleidslijnen
het goedkeuren van adviezen en standpunten
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen
ARTIKEL 13
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de
voorzitter telkens als het doel van de vereniging het vereist.
Zij moet tenminste tweemaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het volgende jaar.
ARTIKEL 14
De algemene vergadering voor het goedkeuren van de rekeningen wordt gehouden binnen
de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van
de vertegenwoordigers van de effectieve leden daartoe een schriftelijk verzoek richt aan de
raad van bestuur waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad
van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen
met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
ARTIKEL 16: Oproeping
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden
door de voorzitter, of twee bestuurders, en door de directeur. Alle effectieve leden moeten
worden opgeroepen per brief of per e-mail tenminste acht werkdagen voor de vergadering.
ARTIKEL 17: Agenda
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda,
die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt
voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden
vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn en
tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur
overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval
behandeld worden.
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ARTIKEL 18: Besluitvorming
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering
voorzit.
ARTIKEL 19: Statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd
op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de vertegenwoordigers van de effectieve leden
aanwezig is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag
niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 van de stemmen vereist,
ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van
de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten
na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging bekendgemaakt te worden in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 20: Ontbinding
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven
voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 21: Uitsluiting van een lid
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij
uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid
worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
ARTIKEL 22: Notulen
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden opgenomen in een
bijzonder register.
Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden
ingezien.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door
twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.
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TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 23: Samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden. Naast de
voorzitter bestaat de raad van bestuur uit maximum 22 verkozen vertegenwoordigers van de
effectieve leden. De samenstelling is evenredig aan de samenstelling van de effectieve leden
van de algemene vergadering.
Elk effectief lid van de vereniging dat vertegenwoordigd is in de raad van bestuur heeft
recht op evenveel verkozen plaatsvervangers als ze vertegenwoordigers heeft.
Een vertegenwoordiger van zowel de lokale als de provinciale besturen wordt als raadgever
opgenomen.
ARTIKEL 24: Duur van het mandaat van de voorzitter en van de bestuurders
De voorzitter, de bestuurders en de plaatsvervangers worden voor een periode van vijf jaar
verkozen. Deze mandaten zijn hernieuwbaar.
ARTIKEL 25: Wijze van verkiezing en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders en de plaatsvervangers worden verkozen door de algemene vergadering met
een gewone meerderheid. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De akten
betreffende de verkiezing van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van
de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 26: Mandaatbeëindiging van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders en van de plaatsvervangers eindigt door het verstrijken van
het mandaat, door vrijwillig ontslag, door overlijden, ingeval van wettelijke onbekwaamheid
of door afzetting door de algemene vergadering.
Om tussentijdse verkiezingen te vermijden zal bij beëindiging van het mandaat van een
bestuurder de organisatie, die de bestuurder afvaardigde, binnen de twee maanden aan de
raad van bestuur laten weten welke verkozen plaatsvervanger dit mandaat opneemt. In de
eerstvolgende algemene vergadering zal dit bekrachtigd worden.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigers van de leden.
De akten betreffende de verkiezing en de mandaatbeëindiging van de bestuurders moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de
dertig dagen na de neerlegging bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
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ARTIKEL 27: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke
uitdrukkelijk door de wet en deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun
bezoldiging.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt
doorslaggevend.
ARTIKEL 28: Bijeenroeping en voorzitterschap
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders en
de directeur. De uitnodigingen kunnen per brief of per e-mail worden verstuurd.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien
deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de
ondervoorzitters.
ARTIKEL 29: Notulen
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ingeschreven worden in een daartoe
bestemd register.
De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders
kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
ARTIKEL 30 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en maximaal 6 leden, gekozen uit de raad van
bestuur. De verdeling van de functies gebeurt in onderling overleg. Zij worden verkozen
door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
Samen met de voorzitter vormen deze personen het dagelijks bestuur.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden
steeds genomen in collegiaal overleg.
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De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te
dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven
kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de
betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd
om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de
rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
ARTIKEL 31: Directeur
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een directeur benoemen, die met de
dagelijkse werking wordt belast. De directeur is te allen tijde verantwoording verschuldigd
t.a.v. de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.
ARTIKEL 32: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
In aanvulling bij de door artikel 27 aan de raad van bestuur toegekende machtiging kan de
raad van bestuur aan een bestuurder, aan de directeur of aan een ander persoon zijn
verantwoordelijkheden delegeren voor bepaalde handelingen en taken.
De raad van bestuur beslist over de delegatie en over de intrekking ervan bij gewone
meerderheid.
De akten betreffende de aanduiding van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bekend gemaakt worden
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Eenzelfde publiciteit is vereist bij de intrekking van de machtiging.
ARTIKEL 33: Huishoudelijk reglement
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig
oordeelt.
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TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting
van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorgelegd.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts
de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de vertegenwoordigers van
de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien
een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene
vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de vertegenwoordigers van de leden op deze algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden
bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig
te ontbinden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de
eerste vergadering worden gehouden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke
daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid
alsmede de vereffeningvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva,
worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de
30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.
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Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 26 maart 2014.
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Directeur
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